
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNTG80: ปกักิง่ SNOW WORLD ก าแพงเมอืงจนี อาบน า้แร ่5วนั3คนื 
 

❄ ตอ้นรบัฤดหูนาว Winter Beijing Snow World 1 ปีมเีพยีงคร ัง้!!! 

❄ มหานครปกักิง่ ชมก าแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

❄ ชมกายกรรมปกักิง่ “สดุยอดโชวช์ือ่ดงัระดบัโลก”  

❄ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงักูก้ง หอฟ้าเทยีนถาน พระราชวงัฤดรูอ้น   

❄ วดัหลงิกวง ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ พระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้หนึง่เดยีวในโลก  

❄ อสิระชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ ,ตลาดรสัเซยี,ถนนโบราณเฉยีนหมนิ 

❄ เช็คอนิสดุอนิเทรน รา้นสตารบ์คั ใหญส่ดุอนัดบั 2 ของจนี 

❄ พเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้,เป็ดปกักิง่,สกุ ีส้มนุไพร,อาหารแตจ้ ิว๋ 

❄ บนิตรงสู ่ปกักิง่ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

❄ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว >ปกักิง่ 2คนื>โรงแรมน า้แร ่1คนื  **ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซีา่** 



     

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

7-11 ก.พ.63 
 

17,888 

 

20,888 
 

 

6,000฿ 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

4,500 25 

14-18 ก.พ.63 
 

17,888 

 

20,888 4,500 25 

21-25 ก.พ.63 17,888 
 

20,888 4,500 25 

28 ก.พ.-3 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
4,500 25 

6-10 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
4,500 25 

13-17 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
4,500 25 

 

วนัทีแ่รก:    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุปกักิง่  

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู1 เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มข อ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) กระเป๋าทกุใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

23.50 น. เดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G674 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีส่อง:     ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน - กายกรรมปกักิง่                                                                                          

                                                                                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

05.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุปกักิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรุัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจนี

ยุคใหม่ สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยีว์รี

ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจ๋อ

ตงุ จากนัน้นําทา่นผ่านประตเูขา้สู่ นครโบราณ  หรอื 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานทีว่่าราชการและที่

ประทบัของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์

มงิและชงิ ชมโบราณส ถานและ สิง่ กอ่สรา้งที่

ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่

720,000 ตาราง เมตร ชมหมู่อาคารเครือ่งไมท้ี่

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระ

ตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลงัมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระ

นาง  ซสูไีทเฮา จากนัน้  ผา่นชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิกัก ิง่หรอืตกึไข่  ตัง้อยู่ใกลก้บัจัตรุัส

เทยีนอันเหมนิ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  



     

บา่ย     นําทา่นเดนิทาง สู ่หอฟ้าเทยีนถาน  หรอื หอบชูาฟ้าเทยีนถาน  สถานทีจ่ักรพรรดิใ์นราชวงคห์มงิ (ค.ศ.

1368-1644) และราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นทีบู่ชาสกัการะฟ้าดนิ เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม

ฤดกูาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ์ และพสกนกิรอยู่ร่มเย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็นแตต่น้สนเต็มไปหมด เหมอืน

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร่ ตน้สนทีป่ลกูในพืน้ทีน่ี้สว่นใหญ่มอีายุมากกว่า 100ปี 

บางตน้มอีายุมากกว่า 500 ปี  แวะชม รา้นยางพารา  เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิ

หมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารคํา่ พาชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทบัใจ  

 

               

 

 

 

 

   เขา้สูท่ ีพ่กั Hampton By Hilton (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่าม:   พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก  

          วดัหลงิกวง -ตลาดรสัเซยี-ถนนหวงัฟู่ จ ิง่           อาหารเชา้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

แวะชม โรงงานไขม่กุน า้จดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขาย

ทัว่โลกไดไ้ม่ตํา่กว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน้ําจดืรายใหญ่ที่   สดุในเวลานี้ 

ให ้ทา่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไขมุ่ก  ครมีบํารุงผวิไขมุ่กธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่ บํารุงผวิหนา้

และกาย  ใหเ้ปลง่ปลัง่และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาต ิ 

นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน  อุทยานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่

ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทีข่ดุข ึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทบัของพระนางซสูไีทเฮา

และจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตญัํแูละเรอืหนิอ่อน   

 

 

 

 

 

 

 

แวะผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้  โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลายที่  

ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน  การ

สง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   

เดนิทางสู ่วดัหลงิกวง สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่8 สมัยราชวงศถ์งั  หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุ

ของจนี อนัเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ พระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้หนึง่เดยีวในโลก  ในวหิาร



     

นี้มพีระพุทธรูปทีเ่ป็นองคพ์ระประธานหลอ่ดว้ยทองแดงองคห์นึง่ประดษิฐานอยู่ ซ ึง่สมเด็จพระสงั ฆราชของ

ไทยทรงพระราชทานใหเ้มือ่ปีค.ศ.1989 เดมิท ีวัดหลงิกวงมกีฏุแิละวหิารเกา่ๆ ทีม่คีวามงดงามหลาย หลงั มี

ไมแ้กะสลกัและรูปปั้นตา่งๆ แตอ่าคารเหลา่นี้ถกูกองทหารพันธมติร 8 ชาตติะวันตกทําลายไปจนหมดสิน้

ในชว่งทีเ่ขา้ยดึกรุงปักกิง่เมือ่ปีค.ศ.1900 สิง่ทีโ่ดดเดน่ของวัดนี้คอื พระบรมธาตเุจดยีแ์ปดเหลีย่มขนาดใหญ่

ทีก่อ่ข ึน้ดว้ยอฐิแกะสลกัตัง้อยู่ดา้นตะวันออกเฉียงใตข้อง วัดหลงิกวง เมือ่ปีค .ศ.1900 พระภกิษุทีค่น้หา

ส ิง่ของในซากอฐิของพระบรมธาตเุจดยีไ์ดพ้บหบีศลิาซึง่บรรจุกลอ่งไมจ้ันทนห์บีหนึง่ ภายในประดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้ โดยมกีารประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ไวใ้นพระบรมธาตเุจดยีน์ี้ตัง้แตเ่มือ่ปีค .ศ.1071 จนถงึปีค .ศ.

1900ทีไ่ดค้น้พบใหม่ชว่งเวลาห่างกนัถงึ 800 ปีเต็ม 

 

 

 

 

 

ผ่านชม สนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่ว่า  

รงันก  เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 

ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture 

Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนทีน่ั่ง อสิระชอ้ปป้ิ งที่ ตลาดรสัเซยี  ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่บน

ถนนยาวกว่า 400 เมตร ตัง้อยู่ภายใน บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทตูนานาชาต ิมรีา้นคา้กว่า 300 รา้นตั ้งเรยีงราย

ไปตามสองขา้งถนน ไม่ว่าจะเป็น ผา้ไหม , เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขาย

ปลกีและสง่  เดนิทางสู ่ถนนหวงัฟู่ จ ิง่  แหลง่ช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงปักกิง่ มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่เรยีงราย

สองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนั งสอื ครบครัน พาทา่นจับจ่ายกนั   อย่างเพลดิเพลนิ

อย่างยิง่ สว่นใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัราคาตายตวัตอ่รองไม่ได ้และยังมรีา้นกิ๊ฟชอ้ปราคาย่อมเยาให ้

เลอืกซือ้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีส้มนุไพร 

เขา้สูท่ ีพ่กั Hampton By Hilton (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

วนัทีส่ ี:่        ก าแพงเมอืงจนี - ลานสก ีหรอื พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ- โรงแรมแชน่ า้พรุอ้น 

                                                                                                        อาหารเชา้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกย่องว่ามคีา่อย่างลํ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี  ชาวจนีมคีวาม

เชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา่เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครองทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืงสง่เสรมิใหเ้กดิความ

เจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยนืยาว  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไลหยก แหวนหยกหรอืเผ่ าเยา้ ซึง่ เป็น

เครือ่งประดบันําโชค 

นําทา่นเดนิทางไป ชมความยิง่ใหญ่ของ  ก าแพงเมอืงจนี  

(ดา่นจยีงกวน) ทีถ่อืว่าเป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของกําแพงเมอืง

จนี ทา่นจะไดเ้ห็น ส ิง่มหศัจรรย ์ 1 ใน 7 ของโลกในยุค

กลาง มรีะยะทางยาวกว่า 7,000 กโิลเมตร เป็นส ิง่กอ่สรา้งที่ มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุและใชเ้วลาสรา้งนานที่ สดุในโลก ทีเ่กดิข ึน้



     

ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีาร เกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมี

แรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้ง

คอ คนเหลา่นี้ตอ้งทํางานในถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอุณหภมูิ

เลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ - 21 องศา

เซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอด ๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามัก

ถกูขโมยกนิหรอืถกูยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้

ตาย ร่างถกูฝังอยู่ใตก้ําแพง กําแพงเมอืงจนีจงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “หลมุฝงัศพทีย่าวทีส่ดุในโลก ” 

รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการ

กอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งข ึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และ

มัดไวด้ว้ยกนัโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานทีก่ําแพง

ถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา  ทางตะวันตกของจนี กําแพงถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ทําให ้

ชาํรุดไดง่้ายกว่า กําแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวันนี้ สว่นใหญ่ถกูสรา้งในราชวงศห์มงิ  
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารแตจ้ ิว๋ 

  แวะซือ้ยาครอบจักวาล เป่าฟู่ หลงิ หรอื  บวัหมิะ ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุ

  มากมายชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนอง

  บองแผลทีโ่ดนลวกไดด้หีรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่แกปั้ญหา สวิ 

  ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

  เดนิทางสู่  Snow World ลานสกแีละลานกจิกรรม ชว่งหนา้หนาว จะมลีานสกแีละกจิกรรมฤดหูนาวตา่งๆ

  ใหท้า่นไดส้นุกสานเลอืกเลน่ตามอัธยาศยั **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่ ** (กรณีลานสกยีงั

  ไมเ่ปิดหรอืหมิะละลายหรอืยงัไม่ พรอ้มใหบ้รกิารจะเปลยีนไป ชม พพิธิภณัฑภ์ าพ3มติ ิ แทน 

  พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3มติทิ ีท่า่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณ์

  น ัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมแชน่ า้พรุอ้น Jiu Hua Hot Spring Resort (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

*รวมบรกิารแชน่ า้พรุอ้นสว่นตวัในหอ้งพกั หากไปแชข่า้งนอกช าระเพิม่ทา่นละ 200 หยวน* 

 

วนัทีห่า้:       ถนนคนเดนิเฉยีนเหมนิ - สตารบ์คั - ทา่อากาศยานปกักิง่-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

                   อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                                                                   

เชา้   อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นแวะพพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ป่ีเซีย๊ะ ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตวัทีเ่กา้ของมังกร ผซีวิถอื

เป็นสตัวด์รุา้ยชนดิหนึง่ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี สว่นเพศผูเ้รยีกว่า “ซวิ” โดยผซีวิตวัผู ้

จะหาทรัพย ์สว่นตวัเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ดงันัน้ คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ทีค่นจนีเชือ่ว่า ป่ีเซี๊ยะ สามารถ

นําเงนิทองและโชคลาภใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้ทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืทํา

ธุรกจิ  สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่นําไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น  และกจิการของทา่น   

เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเฉยีนเหมนิ ถนนชอ้ปป้ิงสายวัฒนธรรมอายุกว่า 600ปีตัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิและชงิ

ใชเ้ป็นเสน้ทางเสด็จขององคจ์ักรพรรดเิพือ่ ไปทําพธิบีวงสรวงสวรรคแ์ละ

สกัการะหอฟ้าเทยีนถานกระทัง่ปีค.ศ.2008 รัฐบาลจนีไดเ้ห็นความสาํคญัของ

ถนนเสน้นี้ และตอ้งการสนับสนุนใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว จงึไดทํ้าการพลกิฟ้ืน

บูรณะซอ่มแซมอาคารบา้นเรอืนตามแบบเคา้โครงเดมิ และเปิดเป็น ย่านการคา้

แหลง่ใหม่เมือ่ปี ค.ศ.2009ทีผ่่านมาปัจจุบันถนนเฉียนเหมนิเป็นถนนคนเดนิ

เหมาะกบัการเดนิเลน่ชมบรรยากาศความ สวยงามเป็นอย่างมาก เพราะรา้นคา้

เปิดทัง้กลางวันและกลางคนืนอก จากนี้ในซอยตา้จา้หลานอันโดง่ดงั ยังเป็น

แหลง่รวมรา้นอาหารภตัตาคารระดบัประเทศทีค่ดัมาแลว้ เชน่ เป็ดปักกิง่ รา้นเนื้อแกะย่าง รา้นเนื้ อ รา้นชา 

พรอ้มสมัผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้และไดล้ ิม้รสอาหารทีม่ี ใหเ้ลอืกทัง้

แบบจนีและฟาสตฟ์ู้ด ถอืเป็นถนนคนเดนิทีม่คีรบทกุรูปแบบเลยทเีดยีว  นําทา่นถา่ยรูปเชค็อนิสดุชคิกบั ตกึ

สตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในปกักิง่ สตารบ์ัคสท์ีไ่ม่เหมอืนใคร !การออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ 

Starbucks แตกตา่งจากสาขาอืน่ๆ ทีส่ามารถมองเห็นไดเ้ฉพาะในกรุงปักกิง่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิกัก ิง่ 

17.05 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG615 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.15  น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

********************************************* 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

 

 

 



     
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี  ทกุเมอืง  

กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล  อาทเิชน่ บัวหมิ ะ, หยก, 

ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย  เพราะมผีลกบัราคาทวัร์   จงึเรยีนใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิ่ นจะ

เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่ เป็นความเต็มใจของผูซ้ือ้

ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยี หายของสนิค ้า และ

คณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ  (หรอืเครือ่งบนิ , หรอืรถทวัร์ , หรอืรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯ  จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา

ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  ขอ

สงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึ้นของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ  *** 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิง่ (PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

 



     

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่น้ําหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์       300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่  300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ต๋ัวเทา่นัน้ 

เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง  ๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ั บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่ เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ แตล่ะ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  



     

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชาํรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ

ของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืนําหนังสอืเดนิทางมาผดิเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้

     วซีา่จนีแบบดว่น  2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึ

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี  กรุณาถา่ยสาํเนา หนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสาํเนาหนา้วซีา่จนี 

จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้งเปิดให ้

เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 

 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต /อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่

ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา- มารดา ) โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่

คํารอ้งขอวซีา่ บดิา- มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่  กรณี

บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว  (เลม่เหลอืง ) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่โปรแกรมเดนิทาง: ........................................ วันทีเ่ดนิทาง...........................จองกับบรษัิทฯ................................... 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   

............................................................................................. .......................................................................... 

2. ทีอ่ยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

............................................................................................. ..................... รหัสไปรษณีย.์................................  

3. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

....................................................... ...........................................................  รหัสไปรษณีย.์................................ 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส .............................................. ...... 

5. สถานภาพ        โสด         สมรส(จดทะเบยีน)         หยา่รา้ง        หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ........................... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี................................ 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี................................ 

8.ชือ่-สกลุ บดิา    ................................................ ........เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี................................ 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์....................... อาชพี............................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ)์ .................................................... ตําแหน่ง........................... 

ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ......................................................................................... ................. 

ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ............................................... . 

อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์............................. 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่...........................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ................................................................. ....... 
 

 

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


